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เดนิทาง กมุภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2564 

ทา่เรอืปลายจันท-์ลงแพ ชมฝงูเหยีย่วแดง พายเรอื เลน่น ้า ขดัผวิ พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจ-อาหาร

ซฟีู๊ ดระดับ 5 ดาว แบบจดัเต็มทัง้ ป ูกุง้ ปลา ปลาหมกึ เตมิไดไ้มอ่ัน้ 

โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล-ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ 

วัดปากน ้าแขมหนู(ชมโบสถเ์ซรามกิสนี ้าเงนิ) 

 

ราคาเพยีง  3,888.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง  

วันที ่1 กรงุเทพฯ-จันทบรุ-ีทา่เรอืปลายจันท-์ลงแพ ชมฝงูเหยีย่วแดง พายเรอื เลน่น ้า ขดัผวิ พรอ้ม

เก็บภาพความประทับใจ-อาหารซฟีู๊ ดระดบั 5 ดาว แบบจัดเต็มทัง้ ป ูกุง้ ปลา ปลาหมกึ เตมิ

ไดไ้มอ่ัน้ 

วันที ่2 โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล-ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ-วดัปากน ้าแขมหนู(ชมโบสถเ์ซรามกิสี

น ้าเงนิ)- กรงุเทพฯ 

  

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

จนัทบรุ ี

 

วันที ่1 
กรงุเทพฯ-จันทบรุ-ีทา่เรอืปลายจันท-์ลงแพ ชมฝูงเหยีย่วแดง พายเรอื เล่นน ้า ขัดผวิ พรอ้มเก็บภาพความ

ประทับใจ-อาหารซฟีู๊ ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็มทัง้ ป ูกุง้ ปลา ปลาหมกึ เตมิไดไ้มอ่ัน้ 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภัยในการท่องเทีย่วและ
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เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะ

มแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยรถตูป้รับอากาศ 

 รับประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

11.00 น. น าทา่นเขา้สูท่า่เรอืปลายจันท ์เพือ่น่ังเรอืใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 40 นาท ี

 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแบบโฮมสเตย ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที2่) 

หอ้งอาหารโฮมสเตย ์ใหท้่านอิม่อร่อยกับเมนนู

น ้าพรกิ ห่อหมกปลา ผัดผักรวมกุง้ ตม้สม้ปลา 

พรอ้มขนมถว้ย นอกจากนนี้ยังมสีม้ต าใหบ้รกิาร

ทา่น  

 

14.00น. พักผอ่นตามอธัยาศัย หรอือสิระเดนิชมหมูบ่า้น ทา่นสามารถเขา้ถา่ยรปูทีศ่าลเจา้ พรอ้มซือ้ของฝาก 

15.00น. น าท่านร่วมกจิกรรมลงแพ ชมฝูงเหยีย่วแดง พายเรอื เล่นน ้า ขัดผวิ พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ (มี

บรกิารชชูพีส าหรับทกุททา่น)   
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที3่)  

บรกิารอาหารซฟีู๊ ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็ม  

ทัง้ ป ูกุง้ ปลา ปลาหมกึ เตมิไดไ้มอ่ัน้ 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่  

น ้าเปลา่ น ้าอดัลม น ้าสมนุไพร 

 

20.00 น. ใหท้า่นไดอ้สิระกบัคาราโอเกะ ณ หอ้งกจิรรมจัดเลีย้ง คาราโอเกะเปิดใหบ้รกิารเปิด 20.00น.-22.00 น. 

ทีพ่ัก  บา้นไรแ้ผน่ดนิ โฮมสเตย ์(หรอืเทยีบเทา่) ทีพ่ัก 1 หอ้ง/ 4-8 ทา่น  
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Day 

2 

 

 

 

จนัทบรุ ี

- 

กรงุเทพฯ 

 

วันที ่2 
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วัดปากน ้ าแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามกิสีน ้ าเงิน)- 

กรงุเทพฯ 

เชา้ 

08.00น. 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่ัก(มือ้ที4่)   

น าท่านท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื ใชเ้วลาเดนิเรอืประ

มาร 40 นาท ี 

 

 น าทา่นเขา้ชม โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล โบสถ์

ครสิต์นิกายโรมันคาธอลกิ มลีักษณะตามศลิปะแบบ

โกธกิ เดมิมหีลังคาเป็นยอดแหลมแต่ไดม้ ีการรือ้สว่น

แหลมออกในสมยั สงครามโลกครัง้ที ่2 เพือ่ไมใ่หเ้ป็น

เป้าหมายในการโจมตทีางอากาศ มกีารตกแต่ง โบสถ์

ไมฉ้ลุลายประดับกระจกส ีเป็นรูปนักบุญ ในศาสนา

ครสิตร์ปูปัน้พระแมม่ารสีหีนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา 

ยนือยูห่นา้วหิารทรงโกธกิซึง่ดยู ิง่ใหญ ่
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 น าท่านผ่านชม ถนนเฉลมิบูรพาชลทติ ถนนทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยงามทีสุ่ดในภาคตะวันออก ผ่านหาดคุง้วมิาน 

อา่วคุง้กระเบน หาดแหลมสงิห ์ทัง้สองฝ่ังถนนตดิทะเล 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 

 น าทา่นเขา้ชม วดัปากน า้แขมหน ู

(ชมโบสถเ์ซรามกิสนี า้เงนิ)  

แลนดม์ารค์ของจันทบรุ ีทีง่ดงามวจิติรตระการตาดว้ย

ลวดลายพืน้โบสถ์สนี ้าเงนิตัดกับพื้นสขีาว คลา้ยกับ

ภาชนะลายครามที่ท าจากเซรามกิในสมัยโบราณ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

18.00น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ

ภาพความประทับใจ 
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หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรุณาปฏบิัตตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่ความ

ปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ โดย
บรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

- เดนิทางโดยรถตู ้มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น  

-   เดนิทางโดยรถบัส มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดย

ค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ในรายการ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 
การจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น 

2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของ
บรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการท า
เอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดย หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี อาทเิชน่ 
คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 

 
ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

27-28 มนีาคม 2564 3,888.- 

10-11 เมษายน 2564 4,222.- 

13-14 เมษายน 2564 4,444.- 

01-02 พฤษภาคม 2564 4,444.- 

22-23 พฤษภาคม 2564 3,888.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 2,500 
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อตัราบรกิารนีร้วม 

1.คา่รถบรกิารน าเทีย่ว 

2.ค่าทีพั่กทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือระดับเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน  จ านวนคนืตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจขา้งตน้  พักหอ้งละ 4-8 
ทา่น   

3.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

6.เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่

รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ  500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
    1.คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

    3.คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

    5.คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
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สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


